
 
 

REMZİ KİTABEVİ NEŞRİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ POLİTİKASI 

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca şirket web sitesi 
kullanıcılarını, çalışanları, müşterileri, ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz kişileri ve 

tedarikçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin tarafı 
olduğu uluslararası sözleşmeler ile  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı önemli 
önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda amaç, Remzi Kitabevi Neşriyat 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, kuruluşundan itibaren benimsenen, faaliyetlerin hukuka 
uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir.  

Müşterilerimizden, çalışanlarımızdan, ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz kişilerden ve 
diğer kişilerden sözlü, yazılı veya elektronik ortamda doğrudan veya dolaylı olarak kişisel 
veri edinebilmekteyiz. Bu veriler, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı olarak ve 
KVKK’da öngörülen sınırlar içerisinde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü 
kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. 

KVKK gereğince, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep 
etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde 
veya dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmişse 
düzeltilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, kanuni istisnalar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. maddesinde 
öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü 
kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran 
otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini 
talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla 
ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer 
yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 
kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK’nın 11. 
maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki 
adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz. 

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul 
etmiş sayılırlar. Remzi Kitabevi Neşriyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbu Politika’daki 
hükümleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.  
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